CÔNG BÁO/Số 23+24/Ngày 10-10-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 48/2013/Qð-UBND

49

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh mức thu học phí ñối với các trường
trung cấp nghề, cao ñẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý
năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy ñịnh
về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí ñối với
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 ñến năm
học 2014 - 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 74/2013/Nð-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 của Chính
phủ quy ñịnh về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng
học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 2011 ñến năm học 2014 - 2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày
15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số
49/2010/Nð-CP quy ñịnh về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,
sử dụng học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học
2010 - 2011 ñến năm học 2014 - 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HðND ngày 10/7/2013 của HðND tỉnh về
quy ñịnh mức thu học phí ñối với các trường trung cấp nghề, cao ñẳng nghề công lập
thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015;
Theo ñề nghị của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số
73/TTr-SLðTBXH ngày 13/8/2013 về việc quy ñịnh mức thu học phí ñối với các
trường trung cấp nghề, cao ñẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 2014 và năm học 2014 - 2015 và Báo cáo thẩm ñịnh số 120/BC-STP ngày 08/8/2013

